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مقترح مشروع  :جمھورية مولدوفا
تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
اإلزالة
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية،
الشريحة األولى(

برنامج األمم المتحدة
)اليوئنديبي(
اإلنمائي
وبرنامج األمم المتحدة
للبيئة )اليونيب(

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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وصف المشروع
-1
بالنيابة عن حكومة جمھورية مولدوفا ،ق ّدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( 1كوكالة منفذة رئيسية،
إلى االجتماع السابع والسبعين طلبا ً لتمويل المرحلة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة،
بمبلغ إجمالي قدره  192,293دوالر أمريكي ،يتألف من  122,300دوالر أمريكي ،زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغ ة
 11,007دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئن ديبي( ،و 52,200دوالر أمريك ي ،زائ د تك اليف ال دعم
للوكالة البالغة  6,786دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتح دة للبيئ ة )اليوني ب(  ،كم ا ھ ي مقدم ة أص الً .وس يؤدي تنفي ذ
المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة إل ى إزال ة  0.25ط ن م ن ق درات اس تنفاد
األوزون م ن الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ومس اعدة جمھوري ة مول دوفا ف ي الوف اء بھ دف االمتث ال بموج ب
برتوكول مونتريال والمحدد بخفض بنسبة  35عن استھالك خط األساس.
ويص ل مبل غ الشريحة األولى من المرحلة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوكربوني ة
-2
الجاري طلبھا في ھ ذا االجتماع إل ى  143,780دوالر أمريكي ،يت ألف م ن  104,850دوالر أمريك ي زائد تكاليف
الدعم للوكالة البالغة  9,437دوالر أمريكي لليوئنديبي ،و  26,100دوالر أمريكي زائد تكاليف ال دعم للوكال ة البالغ ة
 3,393لليونيب ،كما ھي ُمقدمة أصالً.
وضع تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
تمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة خ الل االجتم اع
-3
الثالث والستين للوفاء بالخفض بنسبة  10في المائة من خط األس اس المق در للم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الب الغ
 2.3طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول عام  .2015وخالل االجتماع الرابع والسبعين ،تم تنقيح خط األساس ھ ذا
رس ميا ً )أي  1.0ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون( ،مم ا أ ّدى إل ى تع ديل نقط ة بداي ة البل د للتخفيض ات المجمع ة ف ي
اس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة وأھلي ة التموي ل م ن  88,000دوالر أمريك ي إل ى  66,000دوالر
أمريكي ،مع اإلشارة إلى أن حسم مبلغ الـ  22,000دوالر أمريكي سيتم عند النظر في المرحلة الثانية م ن خط ة إدارة
إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة 2.وس تؤدي المرحل ة األول ى م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة إل ى إزال ة  0.1ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون م ن الھي دروكلوروفلوروكربون22-
المستخدم في قطاع الخدمة.
سياسة المواد المستنفدة لألوزون وإطارھا التنفيذي
إن نظ ام ت راخيص الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة عام ل من ذ ع ام  2013؛ وال ي زال المس توردون
-4
ً
يتسجلون ويحصلون على التراخيص الستيراد/تصدير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للحصص المح ددة م ن
قبل الحكومة والمتماشية مع تدابير المراقبة المنصوص عليھا ف ي بروتوك ول مونتري ال .وت م ت دريب م ا مجموع ه 26
مدربا ً و 26موظفا ً من موظفي الجم ارك ف ي رص د اس تيراد وتص دير الم واد المس تنفدة ل ألوزون ،بم ا ف ي ذل ك الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة والمع دات القائم ة عل ى الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ؛ وت م تع ديل كتي ب لم وظفي
الجمارك إلدراج مدونات جديدة بشأن الجمارك ؛ وتم توفير ثالثة أجھ زة محمول ة للتع رف عل ى غ ازات التبري د لھيئ ة
الجمارك.
وقّع ت جمھوري ة مول دوفا عل ى اتف اق ارتب اط م ع االتح اد األوروب ي ،ي دخل حي ز النف اذ ف ي أيل ول  /س بتمبر
-5
 2014يلزم البلد بأن تكون سياساته وتشريعاته متوافقة مع تلك الخاصة باالتحاد األوروبي بما في ذلك حماية األوزون
وتغير المناخ ،ويلتزم البلد بتنسيق سياسة األوزون الخاصة به مع لوائح واو-غاز الخاصة باالتحاد األوروبي.

1وفقا ً للخطاب تاريخ  19آب/اغسطس  2016من وزير البيئة في جمھورية مولدوفا إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(.
2المقرر 47/74
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التقدم في تنفيذ أنشطة المرحلة األولى
تم ت الموافق ة عل ى الش ريحة الثاني ة )والنھائي ة( م ن المرحل ة األول ى م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
-6
الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية مولدوفا خالل االجتماع الرابع والسبعين .ويتم تقديم لمحة عامة عن نتائج تنفيذ
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أدناه.

قطاع خدمة التبريد
ي تم تط وير نظ ام الت دريب وم نح الش ھادات لفني ي خدم ة التبري د ليك ون متس قا ً م ع ل وائح واو-غ از الخاص ة
-7
ً
باالتحاد األوروبي ؛ وتم تحديث مدونة الممارسات الجيدة في التكييف وتبريد الھواء ؛ وتم تدريب  215فنيا وتزوي دھم
بمجموعات إض افية م ن مع دات وأدوات االس ترداد األساس ية )أي أجھ زة إلكتروني ة لتحدي د التس رب ومق اييس متع ددة
وخ راطيم ووح دات الس ترجاع غ ازات التبري د ومض خات فراغي ة( ؛ وت م إنش اء موق ع إلكترون ي
) (www//frigotehnica.mdلرابطة فنيي التبريد يحت وي عل ى معلوم ات ح ول الب دائل ؛ وت م إدخ ال من اھج جدي دة
متعلقة بغازات التبريد والبيئة وبكيفية اس تخدام التقني ات البديل ة ذات الق درة المنخفض ة عل ى إح داث االحت رار الع المي
والتي ال تحتوي على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد الطبيعية إلى الجامعة الحكومية.

وحدة تنفيذ ورصد المشاريع
تنس ق وح دة األوزون الوطني ة ،ض من وزارة البيئ ة ،تنفي ذ أنش طة خط ة إدارة إزال ة الم واد
-8
الھيدروكلوروفلوروكربونية بمساعدة من خبراء التنسيق الوطنيين.
مستوى صرف األموال
كما في آب/اغسطس  ،2016من أصل إجمالي مبلغ الـ  88,000دوالر أمريكي الموافق علي ه حت ى اآلن ،ت م
-9
صرف  81,386دوالر أمريك ي م ن قب ل برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( .وس يتم ص رف الرص يد الب الغ
 6,614دوالر أمريكي في عام .2017
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 -10س يبلغ االس تھالك المتبق ي المؤھ ل للتموي ل للمرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة  0.90ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون .وس يبلغ إجم الي إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي يجب تحقيقه في المرحلتين األولى والثانية 0.35 ،طن من قدرات اس تنفاد األوزون،
ما يعني خفض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  35في المائة من خط األساس في عام .2020
 -11أبلغ ت حكوم ة جمھوري ة مول دوفا ع ن اس تھالك  0.82ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون م ن الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي ع ام  .2015ويب ين الج دول  2اس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة للفت رة
.2015-2011
الجدول  :2استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في جمھورية مولدوفا )بيانات المادة  7للفترة (2015-2011
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
طن متري
طن من قدرات استنفاد األوزون

2011
23.82
1.31

2013
18.05
0.99

2012
34.2
1.88

2014
13.81
0.76

2015
14.90
0.82

خط األساس
18.18
1.0

 -12ف ي ع ام  ،2015ت م اس تخدام معظ م الھي دروكلوروفلوروكربون 22-للخدم ة وبع ض عملي ات تجمي ع مع دات
التبريد )أي  92في المائة في التبريد الصناعي والتجاري ؛ و  6في المائة لتكييف الھواء و  2في المائ ة لتبري د النق ل(.
ونُسبت الزيادة في االستھالك في عام  2015إلى النمو االقتصادي بالمقارن ة م ع ع ام  .2014والحظ ت األمان ة أيض ا ً
وجود فرق في الرقم المزود لقطاع الخدم ة بموج ب تقري ر البرن امج القط ري لع ام  24.8) 2015ط ن مت ري( وال رقم
لل واردات ) 14.9ط ن مت ري( .وش رح برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( أن رق م قط اع الخدم ة يظھ ر
االس تخدام الفعل ي )باس تخدام الم واد المخزون ة( ف ي ح ين أن رق م ال واردات يظھ ر م ا ت م إدخال ه لتل ك الس نة م ن قب ل
المستوردين.
4
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المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المقترحة
 -13تشمل األنشطة التي سيتم تنفيذھا خالل المرحل ة الثاني ة ت دابير تنظيمي ة ومراقب ة وتعزي ز الق درة الفني ة لقط اع
الخدمة وأنشطة توعية ورصد وإدارة المشاريع.
اإلجراءات التنظيمية
-14

سيتم تنفيذ السياسة والتدابير التنظيمية التالية بمساعدة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليونيب( :
)أ( اعتماد الئحة لتنفيذ نظام جديد إلصدار الشھادات )منسقة م ع ل وائح واو-غ از الخاص ة باالتح اد األوروب ي( ؛
وإدخ ال حظ ر عل ى اس تيراد كاف ة المع دات الت ي تحت وي أو تعتم د عل ى الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
)الجديدة والمستعملة( لعام 2017؛ ووضع نظام لمنح التراخيص اإللكترونية ) 12,000دوالر أمريكي( ؛ و
)ب( ت دريب  30موظف ا ً م ن م وظفي الجم ارك و  30مفتش ا ً بيئي ا ً عل ى إنف اذ وتطبي ق ل وائح واو-غ از الخاص ة
باالتحاد األوروبي ؛ وإعداد مواد تدريب محدثة ) 10,800دوالر أمريكي(.

األنشطة في قطاع خدمة التبريد
-15

سيتم تنفيذ األنشطة التالية :
)أ( برنامج تدريب ومنح شھادات لـ  60فنيا ً من فني ي الخدم ة ؛ وتط وير م واد الت دريب بش أن الممارس ات الجي دة
في التبريد ؛ وإنشاء موقع إلكترون ي لرابط ة التبري د وتكيي ف الھ واء ؛ وتعزي ز الكلي ة التكنولوجي ة م ن خ الل
توفير مواد التدريب )اليونيب( ) 29,400دوالر أمريكي( ؛
)ب( تعزيز قدرة فنيي الخدمة ومراكز الخدمة من خالل توفير المعدات )على سبيل المثال ،آل ة االس ترداد متع ددة
الغازات والمضخات الفراغية والسيلندرات مع المقاييس القابلة إلعادة استخدامھا والخراطيم مع أجھزة قياس
الض غط متع ددة الغ ازات وأجھ زة الكش ف ع ن التس رب وأجھ زة القي اس( عن د إص دار الش ھادات للفني ين
)اليوئنديبي( ) 56,300دوالر أمريكي( ؛
)ج( المساعدة التقنية العتماد غ ازات التبري د ذات الق درة المنخفض ة عل ى إح داث االحت رار الع المي )أي التقني ات
القائم ة عل ى ث اني أكس يد الكرب ون واألموني ا( للمس تخدمين النھ ائيين ف ي قط اع التبري د التج اري م ن خ الل
مشروع إيضاحي تجريبي الستخدامھا م ن خ الل تركي ب مع دات ذات ق درة منخفض ة عل ى إح داث االحت رار
العالمي في المستخدمين النھائيين المستفيدين )أي في محالت السوبرماركت( .وسيتم إطالق المكون مع ن دوة
تمھيدي ة للمس تفيدين المحتمل ين لش رح طرائ ق البرن امج واالتف اق عل ى اختي ار التكنولوجي ا )اليوئن ديبي(
) 66,000دوالر أمريكي(.

أنشطة التنفيذ والرصد
 -16تنس ق وح دة األوزون الوطني ة ،ض من وزارة البيئ ة ،تنفي ذ أنش طة خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بمساعدة من خبراء التنسيق الوطنيين.
إجمالي تكلفة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 -17تبلغ األھلية القصوى للتمويل لجمھورية مولدوفا  262,500دوالر أمريكي حتى عام  2020تمشيا ً مع المقرر
)50/74ج() .(iومع األخذ في الحسبان مبلغ الـ  66,000دوالر أمريكي الممول للمرحل ة األول ى و مبل غ ال ـ 22,000
الذي سيتم حسمه تمشيا ً مع المق رر )47/74أ() ،(ivس تبلغ إجم الي تكلف ة المرحل ة الث اني م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروركربونية لجمھورية مولدوفا  174,500دوالر أمريكي )باستثناء تكاليف الدعم(.
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تعليقات وتوصية األمانة
التعليقات
 -18استعرض ت األمان ة المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة لجمھوري ة
مولدوفا في ضوء المرحلة األولى والسياسات والخطوط التوجيھية الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف ،بم ا ف ي ذل ك
مع ايير تموي ل إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي قط اع االس تھالك للمرحل ة الثاني ة م ن خط ط إدارة إزال ة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر  ،(50/74وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة .2018-2016
تقرير التقدم في تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 -19تتقدم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المنفذة حت ى اآلن تتخط ى األھ داف ،فق د
تم تدريب ما مجموعه  245فنيا ً بدالً من الھدف المحدد بـ  .75لض مان اس تدامة ت دريب الفني ين ،تعاون ت الحكوم ة م ع
مراكز تدريب مھني ورابطة التبري د وتكيي ف الھ واء الت ي تش كل مراك ز ت دريب للفني ين وت دير بع ض م ن مجموع ات
المعدات التي يتم تقديمھا بقروض إلى الفنيين ،ومع الجامعة التقنية في جمھورية مولدوفا.
األنشطة المقررة للشريحة األولى
 -20يبل غ التموي ل المطل وب للش ريحة األول ى م ن المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية  130,950دوالر أمريكي .وسيتم تنفيذ األنشطة التالية :
)أ( تح ديث الل وائح إلدراج متطلب ات واو-غ از الخاص ة باالتح اد األوروب ي ؛ وت دريب  15موظف ا ً م ن م وظفي
الجمارك واإلنفاذ وبرنامج تدريب لـ  30فني خدمة ونشر التوعيى )اليونيب( ) 26,100دوالر أمريكي( ؛
)ب( تعزيز ق درة مراك ز الخدم ة م ن خ الل ت وفير  14مجموع ة م ن األدوات )عل ى س بيل المث ال ،الخ راطيم م ع
أجھزة قياس الضغط متعددة الغازات وأجھزة الكشف ع ن التس رب وأجھ زة القي اس( )اليوئن ديبي( )38,850
دوالر أمريكي( ؛ و
)ج( المساعدة التقنية للمستخدمين النھائيين العتماد غ ازات التبري د ذات الق درة المنخفض ة عل ى إح داث االحت رار
العالمي من خالل مشروع إيضاحي تجريبي )اليوئنديبي( ) 66,000دوالر أمريكي(.
التأثير على المناخ
 -21إن األنشطة المقترحة في المرحل ة الثاني ة والت ي تش مل م ن ب ين أم ور أخ رى إدخ ال ممارس ات خدم ة أفض ل
وإنفاذ الضوابط على استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستؤدي إلى خفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون-
 22المستخدم في خدمة التبريد .ويؤدي كل كيلوغرام من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-غير منبعث بسبب ممارسات
التبريد األفضل إلى تزفير حوالى  1.8طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون .وعلى الرغم من أنه لم ي تم إدراج احتس اب
للتأثير على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،تشير األنشطة المقررة من قب ل جمھوري ة
مولدوفا ،بما في ذلك الجھود لتحس ين ممارس ات الخدم ة وتعزي ز اس ترداد غ ازات التبري د وإع ادة اس تخدامھا ،إل ى أن
تنفيذ خطة إدارة إزالى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية س يؤدي إل ى خف ض انبعاث ات غ ازات التبري د ف ي الج و مم ا
يؤدي إلى منافع للبيئة.
التمويل المشترك
 -22ال تتض من المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة تموي ل مش ترك غي ر
المساھمات من الش ركات المش اركة الت ي ق د ت تم دعوتھ ا للمش اركة ف ي تموي ل المش روعات اإليض احية التجريبي ة ف ي
معرض ايضاح تكنولجيات جديدة في القطاع التجاري ،إذا استدعت الحاجة.
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خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 2018-2016
 -23يطلب اليوئنديبي واليونيب مبلغ  174,500دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة الثاني ة م ن خط ة
إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي جمھوري ة مول دوفا .ويتخط ى إجم الي التموي ل المطل وب للفت رة
 2018-2016بقيم ة  173,273دوالر أمريك ي ،بم ا ف ي ذل ك تك اليف ال دعم ،إجم الي المبل غ ف ي خط ة األعم ال لتل ك
الفترة بـ  97,101دوالر أمريكي.
مسودة اتفاق
 -24يرد في المرفق األول لھذه الوثيقة مسودة اتفاق بين حكومة جمھورية مولدوفا واللجن ة التنفيذي ة إلزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
-18

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:
)أ( الموافق ة م ن حي ث المب دأ عل ى المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھي دروكلوروفلورو كربوني ة
لجمھورية مولدوفا للفترة  2016إلى  2020لخف ص اس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة بنس بة 35
ف ي المائ ة م ن خ ط األس اس الخ اص بھ ا ،بمبل غ  192,293دوالر أمريك ي ،يت ألف م ن  122,300دوالر
أمريك ي ،زائ د تك اليف ال دعم للوكال ة البالغ ة  11,007دوالر أمريك ي لبرن امج األم م المتح دة اإلنم ائي
)اليوئنديبي( ،و 52,200دوالر أمريكي ،زائ د تك اليف ال دعم للوكال ة البالغ ة  6,786دوالر أمريك ي لبرن امج
األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(  ،مع اإلشارة إلى أن المبلغ المطلوب الموافق ة علي ه ،م ن حي ث المب دأ ،يتماش ى
مع المقرر )47/74أ() (4؛
)ب( حس م  0.25ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون م ن الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة م ن اس تھالك الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤھل للتمويل ؛
)ج( الموافق ة عل ى مس ودة االتف اق ب ين حكوم ة جمھوري ة مول دوفا واللجن ة التنفيذي ة لخف ض اس تھالك الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا ً للمرحلة الثانية م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة،
الواردة في المرفق األول بھذه الوثيقة ؛ و
)د( الموافقة على الش ريحة األول ى م ن المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
لجمھوري ة مول دوفا ،وخط ط تنفي ذ الش ريحة المقابل ة لھ ا بمبل غ  143,780دوالر أمريك ي ،يت ألف م ن 104,850
دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  9,437لليوئنديبي و  26,100دوالر أمريكي زائد تكاليف ال دعم
للوكالة البالغة  3,393لليونيب.
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المرفق األول

مشروع اتّفاق بين حكومة جمھورية مولدوفا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية مولدوفا )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض
.1
في االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا 0.65
طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2020بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستھـالك السنوي للمـوا ّد على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل
.2
-2ألف )"األھداف والتمويل"( في ھذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع
المواد المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل
المح ّددة في الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي
استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات
بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز
المستوى المحدد لكل مادة في الصف ) 3-1-4االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل(.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
.3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل ،من حيث
المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
.4
الموافق عليھا )"الخطة"( .ووفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من
تحقيق حدود االستھالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من ھذا االتفاق.
وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط اإلفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط
.5
التالية قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  2-1من التذييل -2ألف لجميع السنوات المعنيّة.
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق .وتستثنى
السنوات التي ال يوجد فيھا تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمھا في تاريخ انعقاد اجتماع
اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف لجميع السنوات ذات الصلة ،إال إذا قررت
اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل  -4ألف )"شكل تقارير وخطط
التنفيذ"( يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من
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التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح
من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة؛
)د(

أن يكون البلد قد ق ّدم خطة تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى
نھاية السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،أو حتى موعد
اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة.

الرصد
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في
.6
التذييل  -5ألف )"مؤسسات الرصد واألدوار"( وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة
السابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا المحددة في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص األموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليھا أو جزء
.7
ً
من ھا ،وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
)أ(

عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ
السنوية مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية ) 5د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة
تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
)(1

المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛

)(2

التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛

)(3

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة
لمختلف الشرائح؛

)(4

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،
أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع
تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

)(5

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة ،على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد
التكاليف اإلضافية المتصلة بھا ،واآلثار المحتملة على المناخ ،وأي فروق في حجم قدرات
استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق ،فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن
تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل
بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

)ب(

عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ
السنوي الالحق؛

)ج(

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار ھذا االتفاق.

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/58
Annex 1

اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
.8

يولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
)أ(

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر  41/72خالل تنفيذ
الخطة.

الوكاالت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريھا أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .ووافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( على أن يكون
الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( ووافق برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( على أن يكون
الوكالة المنفذة المتعاونة )"الوكالة المنفذة المتعاونة"( تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد
بموجب ھذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد
األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و /أو الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في ھذا
االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا
بموجب ھذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب( .وستدعم
الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المعددة في التذييل  -6باء في إطار التنسيق
الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية .ستتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى اتفاق بشأن
الترتيبات المتعلقة بالتخطيط بين الوكاالت ،بما في ذلك اجتماعات التسيق المنتظمة واإلبالغ والمسؤوليات في إطار
ھذا االتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على إمداد الوكالة المنفذة
الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفين  2-2و 4-2في التذييل  -2ألف.
عدم االمتثال لالتفاق
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه
لن يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
ً
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -7ألف )"تخفيضات في
التمويل بسبب عدم االمتثال"( ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة
في أي سنة من السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة،
وتتخذ قرارات بشأنھا .وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لھذا االتفاق عائقا أمام تقديم
التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة  5المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر
على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
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 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
تاريخ اإلنجاز
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به
إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في آخر شريحة لتنفيذ الخطة
والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ
األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د( و)1ھ( من
التذييل -4ألف إلى حين إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
صحة االتفاق
 .15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول مونتريال ،ما لم
تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 .16يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد
األطراف.
التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الھيدروكلوروفلوروكربون22-

المرفق

المجموعة

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
1.0

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
2016
0.9

2017
0.9

2018
0.9

2019
0.9

2020
0.65

0.9

0.9

0.9

0.65

-

-

17,450

122,300

-

1,570

11,007
52,200

-

الصف

الوصف

1.1

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم ،المجموعة
األولى )أطنان من قدرات استھالك األوزون(

2.1

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم،
المجموعة األولى )أطنان من قدرات استھالك األوزون(

0.9

1.2

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية )اليوئنديبي( )دوالر أمريكي(

104,850

-

2.2
3.2

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي(
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة )اليونيب( )دوالر أمريكي(

9,437
26,100

-

26,100

4.2

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة )دوالر أمريكي(

3,393

-

3,393

1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4

إجمالي التمويل الموافق عليه )دوالر أمريكي(
إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليھا )دوالر أمريكي(
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر أمريكي(
مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي يتعين إزالته في المشاريع الموافق عليھا سابقا ً )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
استھالك الھيدروفلوروكربون 22-المؤھل المتبقي )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

130,950
12,830
143,780

4

0
0
0

26,100
3,393
29,493

0
0
0

المجموع

6,786
17,450
1,570
19,020

174,500
17,793
191,293
0.25
0.1
0.65
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع األول في السنـة المحددة في
.1
التذييـل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة ھذه المواد ،وكيف تسھم مختلف األنشطة فيھا ،وكيف تتصل ببعضھا
البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ
األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لألمانة
بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي
أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة
في الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات األخرى
ذات الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة )خطط(
التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر ھذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة
إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من ھذا
االتفاق ،أو أي تغييرات أخرى؛

)ب(

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد،
وفقا للفقرة الفرعية )5ب( في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا
التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع
السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى
تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة ،مع إبراز
المعالم الرئيسية للتنفيذ ،ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة
التقويمية .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف
بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا .ويمكن تقديم وصف
األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب(
أعاله؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛
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)ھ(

موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات ،يلخص الفقرات الفرعية من )1أ( إلى )1د( أعاله.

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل
.2
متوازي ،ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
)أ(

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

)ب(

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
إطار التذييل -2ألف في كل اتفاق في سنة معينة ،فإن ھدف استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيشكل األساس
للتحقيق المستقل.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
سيتم تنفيذ الخطة من قبل وحدة األوزون الوطنية في البلد بدعم من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة
.1
المتعاونة .ستعمل وحدة األوزون الوطنية بمثابة منسق وطني لجميع أنشطة المشروع الموصوفة في الخطة.
ستطبق الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إجراءاتھا اإلدارية من أجل تنفيذ الخطة .ستستخدم
.2
الوكالة المنفذة الرئيسية طريقة التنفيذ الوطني على أساس وضع خطط عمل سنوية واستخدام وظائف المشتريات التي
تضطلع بھا الوكالة المنفذة الرئيسية لتسليم المعدات واألدوات المقررة للمشروع .ستستخدم الوكالة المنفذة المتعاونة
إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بھا بشأن اتفاقات التمويل صغيرة الحجم مع وحدة األوزون الوطنية .تضمن كل
من الوكالتين المنفذتين رصد االمتثال لخطط العمل.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي:
)أ(

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
الخاصّة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة
بالبلد؛

) ب(

مساعدة البلد في إعـداد خطط ال تنفيذ السنوية والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في
التذييل  -4ألف؛

)ج(

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة الشرائح المرتبطة بھا
قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو
المحدد في التذييل  -4ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية .ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن
األنشطة التي تنفذھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛
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)و(

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد ھدف
لالستھالك فيھا ،ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية ،وحسب االقتضاء ،تقارير التحقق عن
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون؛

)ز(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة؛

)ح(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ط(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تم ّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ
الدقيق عن البيانات؛

)ي(

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛

)ك(

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  11من االتفاق ،تحديد ،بالتشاور مع البلد،
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة
الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة المعنية؛

)ل(

ضمان ﱠ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛

)م(

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.

)ن(

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

)س(

واإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك  /المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة
بالمشروع.

يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
.2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة )5ب( من االتفـاق والفقرة الفرعيـة )1ب( من التذييـل
-4ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكاالت المنفذة المتعاونة
ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .وھذه األنشطة محددة في الخطة
.1
الشاملة ،وتشمل على األقل ما يلي:
)أ(

تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛

)ب(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة ،والرجوع إلى الوكالة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛
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)ج(

وتقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجھا في التقارير المجمعة على
النحو الوارد في التذييل -4ألف؛

)د(

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق
واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  180دوالرا أمريكيا عن ك ّل
.1
كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من
التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف ،على أساس الفھم بأن الحد
األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا .ويمكن النظر في تدابير إضافية في
الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.
وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد
.2
الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة ،فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على
أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال .وإذا لم يكن من الممكن تقرير
قطاع ما ،أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
___________________
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